
Hiilineutraali liikkuminen ja 
sähköinen liikenne
Mikä on sähköpotkulautojen rooli?
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IN MICRO-MOBILITY
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Hei, olen Reetta Alastalo
Senior Operations Manager
Operatiivinen toiminta ja julkiset suhteet

Jatketaan keskustelua 👇🛴

www.linkedin.com/in/reetta.alastalo
reetta.alastalo@voi.com

http://www.linkedin.com/in/reetta.alastalo
mailto:reetta.alastalo@voi.com


Voi lukuina

6 milj.
KÄYTTÄJÄÄ

55 milj.
TURVALLISTA MATKAA

20+
KUMPPANUUKSIA:
JULKINEN LIIKENNE & MAAS 

500+
TYÖNTEKIJÄÄ

2018 
PERUSTETTIIN RUOTSISSA

60+
KAUPUNKIA 11 MAASSA
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Mitä ja miksi? ● Yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat 
yksityisellä rahoituksella

● Haluamme olla luomassa eloisia 
kaupunkeja, vapaana liikenteen 
päästöistä ja melusta

● Hiilineutraali toiminta
○ Elinkaaripäästöjen mittaus, 

vähentäminen ja kompensointi
○ Vahva yhteys julkiseen liikenteeseen
○ Käyttöikä n. 5 vuotta
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The Voi - 
2018

V4 - 2021
V3X - 2020

V1 - 2019
(V2-V3…)

V5 - 2022



Uuden kaupungin lanseeraus



● Jatkuvan urbanisaation myötä ihmisiä liikkuu kaupungeissa yhä 
enemmän: mitä useampi valitsee jonkin kestävän 
kulkuneuvon, sen parempi.

● Järkevä ja ennakoitava sääntely on hyväksi myös meille – 
sähköpotkulautojen on oltava turvallisia ja hyödyksi, ei 
kaupunkilaisten kokema haitta

● Julkinen keskustelu, etenkin mediassa, on keskittynyt enemmän 
vain koettuihin ongelmiin - palaute otetaan vastaan
○ Samalla tulisi pitää mielessä se mitä hyötyjä 

mikromobiliteetista voi olla – lisäksi ne ovat suosittuja ja 
suosio kasvaa

● Sähköpotkulautoihin myös totutaan niin kaupunkikuvassa kuin 
liikennevälineinä, esim. Oslossa onnettomuuksien määrä on 
laskenut, vaikka käyttö lisääntynyt

Julkinen keskustelu vs. kaupungit
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Mitä toivomme kaupungeilta?
● Pysäköinti ja turvallisuus ovat keskeiset kysymykset kaupunkien kanssa

○ Haluamme tehdä  yhteistyötä - ei sanelua, vaan dialogia

● Polkupyörät ja sähköpotkulaudat hyötyvät samanlaisista ratkaisuista 
kaupunkiliikenteessä:

○ laadukkaat  pyöräkaistat ja yhtenäinen pyöräkaistaverkosto tarpeen
○ parantaa liikenneturvallisuutta sekä käyttäjillemme, pyöräilijöille että 

kävelijöille

● Pysäköintiratkaisut erityisesti liikennemuodosta toiseen siirtymiseen (esim. 
Matkakeskukset)

● Matalammat nopeusrajoitukset autoliikenteelle kaupunkialueella parantavat 
kaikkien muiden liikenneturvallisuutta (Kiitos KEHTO-yhteistyö 
tutkimustyölle!)

● Toimintaympäristön luotettavuus keskeistä – ei äkillisiä yksipuolisia 
linjavetoja



Sähköpotkulaudat ovat pysyvä 
osa kaupunkiliikennettä.



#citiesforpeople #getmagicwheels #carbonneutral



Keinoja



Ratkaisuja pysäköintiin

Telineet:
Ruuhkaisempiin paikkoihin 
voimme asentaa helposti 
pystytettäviä 
pysäköintitelineitä.

Suositeltu pysäköinti:

Kannustamme käyttäjiämme 
pysäköimään merkityille 
alueille mm. alennuksin.

Virtuaaliset 
pysäköintialueet:
Applikaatiomme ohjaa 
suositelluille alueille ja pois 
pysäköintikieltoalueilta

Parkki-poliisi
Parkki-poliisi arvioi tekoälyn 
avulla matkan jälkeen 
otetun parkkeerauskuvan. 
Voimme sakottaa käyttäjiä 
huonosta parkkeerauksesta.



Sekä pysäköintitelineillä että katumaalauksilla on selvä vaikutus pysäköintiin, mutta vaikutus 
vähenee 50 metrin jälkeen ja toimii parhaiten jos pysäköintialue on lähellä matkan päätepistettä.

Pysäköintitelineet Katumaalaukset

Data: Alku/päätepiste ennen ja jälkeen testikautta  (9 kk) 

Miksi 



Kielto-alueet
Käyttäjät eivät saa skootterilla näillä alueilla. (Esim. 
puisto, rautatieaseman laiturit)

Matalan nopeuden vyöhyke
Alue, jolla ajonopeutta lasketaan automaattisesti. (Esim. 
ruuhkaisilla alueilla) 

Pysäköinti kielletty -vyöyhke
Automaattinen pysäköinnin esto alueilla missä 
pysäköinnistä haittaa (Esim. rautatieaseman laiturit)

Pysäköinti suositeltu -vyöhyke
Alue, johon pysäköimällä käyttäjä saa palkkion tai 
alennuksen. 

Pysäköinti sallittu -vyöhyke 
Alue, jolle pysäköinti on sallittu esim. 
pysäköintikielto-alueen läheisyydessä.

Käyttöalue
Vyöhyke, jonka sisällä Voin käyttö on sallittua.

Geofencaus = 
alueiden käytön rajaaminen paikannuksen avulla



ESIMERKKI 1
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Tankojuoppojen tunnistaminen
Applikaatiossamme on sisäänrakennettu reaktionopeustesti, joka aktivoituu yö-aikaan



#citiesforpeople #getmagicwheels #carbonneutral


